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Resumo 

Introdução: Este artigo cientifico é realizado através da lei de cotas em conjunto com a 

teoria da justiça de John Rawls. A questão desta pesquisa cientifica é demonstrar se a lei 

das cotas atenderiam aos requisitos de uma sociedade justa e livre dentro dos 

pensamentos do filósofo Norte-americano que gostaria de ver um quadro social mais 

justo com uma das suas principais teorias o “véu da ignorância”. Vamos pensar que 

você não tem condição de escolher sua classe social, não sabe qual é sua condição 

econômica, desconhece suas características profissionais, ignora a sua situação 

religiosa, política e cultural. O que seria uma sociedade justa para você ? 

Objetivo: Mostrar para a sociedade se a lei de cotas atende as exigências constitucionais 

para inserir os autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na 

universidade e em cargos públicos, preenchendo os requisitos de equidade e isonomia 

perante os direitos sociais impostos nas regras e princípios de John Rawls. A pesquisa 

visa contrair respeito e igualdade para o âmbito social das classes afetadas, juntamente 

com o intuito de reduzir as desigualdades raciais usando as características do “véu da 

ignorância” na contemporaneidade.  

Método: A fundamentação teórica é constituída em revisão bibliográficas, artigos 

científicos, teses e dissertação que estão ligados com a doutrina jurídica e utilizam o 

tema com prioridade. Os documentos analisados vão ser as lei 12.711, de 29 de agosto 

de 2012 e a lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. 

Resultados: Em relação a teoria do "véu da ignorância", Rawls fez a conclusão que 

qualquer ser humano que não use seu auto interesse e que não esteja exposto a 

sociedade, julgaria como justo as ações que permitisse uma chance igual a todos, pois a 

pessoa não sabendo em qual situação vai se encontrar dentro da sociedade, não iria 

garantir benefícios próprios e nem utilizar regras contra si mesmo. A história do Brasil 

mostra o tamanho da desigualdade social que existe entre as classes econômicas, as 

pesquisar apontam que o acesso a universidades públicas, particulares e aos cargos 

públicos para a classe de autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com 

deficiência são muito restritas pelas condições financeiras que se encontraram, 

definitivamente, a teoria de Jhon Rawls é verdadeira com a lei de cotas em 

funcionamento teve uma equidade pela facilitação das oportunidades no ensino superior 

brasileiro, tanto na rede pública como na privada, e um aumento significativo nos 

cargos público após o início do funcionamento destas leis no Brasil. 


